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กิจกรรมยอ่ย
กิจกรรมยอ่ยของหน่วยงานสนับสนุน

100 อ านวยการ จ านวนเร่ือง
101 อ านวยการ (ส่วนภมูิภาค) จ านวนเร่ือง
102 งานด้านการเงินและบญัชี (กค.) จ านวนเอกสารรายการ
103 งานด้านพสัดุ (กค.) จ านวนคร้ังการจดัซ้ือจดัจา้ง

104 งานด้านงบประมาณ (กค.) จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร
105 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) จ านวนงานตรวจสอบ/คนวนั
106 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) ด้าน
107 งานสารบรรณ (สลก.) จ านวนหนังสือเขา้-ออก
108 งานช่วยอ านวยการ (สลก.) จ านวนเร่ือง
109 งานด้านการประชาสัมพนัธ ์ (สลก.) จ านวนเร่ือง
110 งานด้านความรับผิดทางละเมิด (สลก.) จ านวนเร่ือง
111 งานด้านอาคารและสถานที่ (สลก.) จ านวนคร้ัง
112 งานด้านบริหารบคุลากร (กกจ.) จ านวนบคุลากร
113 งานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล (กกจ.) จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
114 งานด้านวนิัย (กกจ.) จ านวนเร่ือง
115 แผนงาน (กผง.) ด้าน
116 การวเิทศสัมพนัธ ์(กผง.) จ านวนเร่ือง
117 เทคโนโลยสีารสนเทศ (ศสท.) จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์
118 เครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตเวบ็ไซต์ (ศสท.) ระบบ
119 ยานพาหนะ (เฉพาะส่วนกลาง) กโิลเมตร
120 ออกแบบและวางผัง (สวพ.) โครงการ
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง รายการ
122 ครุภณัฑ์ รายการ

กิจกรรมหลัก  พัฒนาพ้ืนทีน่าร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้้ามนั  (07008XXXXM0953)

123  ปรับปรุงพืน้ที่นาร้างเพือ่ปลูกปาล์มน้ ามัน ไร่

124  ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้าปรับปรุงพืน้ที่นาร้างเพือ่ปลูกปาล์มน้ ามัน ไร่
กิจกรรมหลัก  ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยดีา้นการพัฒนาทีด่นิ  (07008XXXXM0967)

* 125  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

126  ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดิน แหง่
กิจกรรมหลัก  คลินิกเกษตรเคลื่อนที ่ (07008XXXXM0968)

* 125  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

127  บริการวเิคราะหดิ์นและค าแนะน าการจดัการดิน - น้ า - พชื ตัวอยา่ง

128  ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอนิทรียล์ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ราย
กิจกรรมหลัก  การพัฒนาหมอดนิอาสาและหมอดนิน้อย  (07008XXXXM0969)

* 125  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

129  อบรมหมอดินอาสา ราย

130  โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกรเกีย่วกบังานกรมพฒันาที่ดินผ่านส่ือโทรทัศน์ ส่ือวทิย ุและส่ือส่ิงพมิพ์ โครงการ

131  เผยแพร่ประชาสัมพนัธใ์นส่วนภมูิภาคผ่านส่ือมวลชนท้องถิน่ (กลุ่มวชิาการ) ต าบล

132  เผยแพร่ประชาสัมพนัธใ์นส่วนของสถานีพฒันาที่ดิน แหง่

กรมพัฒนาทีด่นิ
กิจกรรมยอ่ย ปงีบประมาณ 2561

ชือ่กิจกรรม หน่วยนับ
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กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงคุณภาพดนิ  (07008XXXXM0970)

* 125  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

133  การพฒันาพืน้ที่ดินเปร้ียว ไร่

134  ปรับปรุงพืน้ที่ดินกรด ไร่

135  ส่งเสริมการพฒันาพืน้ที่ดินเค็ม ไร่
กิจกรรมหลัก  ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะล้างพังทลายของดนิ  (07008XXXXM0971)

* 125  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

136  รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก กล้า

137  จดัระบบอนุรักษดิ์นและน้ าบนพืน้ที่ลุ่ม - ดอน - สูง ไร่

138  โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพฒันาศักยภาพชุมชนบนพืน้ที่สูง ไร่

139  การอนุรักษดิ์นและน้ าเพือ่ปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภยั ไร่

140  ค่าเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว โครงการ

141  การพฒันาบคุลากรกรมฯ ราย
กิจกรรมหลัก  การพัฒนาทีด่นิพ้ืนทีเ่ฉพาะ  (07008XXXXM0972)

* 125  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

142  โครงการเพิม่ผลผลิตขา้วหอมมะลิมาตรฐานเพือ่การส่งออกในพืน้ที่ทุ่งกลุาร้องไห้ ไร่

143  พฒันาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ไร่

144  ฟืน้ฟพูืน้ที่ที่ผ่านการเล้ียงกุง้กลุาด า ไร่

145  การพฒันาพืน้ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ไร่

146  โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตขา้วอนิทรียแ์ละพชืหลังนาเพือ่การส่งออกในพืน้ที่ทุ่งหมาหวิ จ .อบุลราชธานี ไร่
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการใชส้ารอินทรียล์ดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร  (07008XXXXM0973)

* 125  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

147  มหกรรมเกษตรอนิทรีย์ คร้ัง

148  โครงการส่งเสริมการใช้สารอนิทรียล์ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร /  เกษตรอนิทรีย์ ไร่

149  สนับสนุนปจัจยัการผลิตอนิทรียช์ีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอนิทรีย์ ซอง

150  รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพชื แปลง

151  โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน โรงเรียน

152  รับรองมาตรฐานปจัจยัการผลิตทางการเกษตร ชนิดสินค้า

153  พฒันาฐานขอ้มูลเกษตรอนิทรีย์ โครงการ

154  ขบัเคล่ือนโรงปุย๋อนิทรีย ์งบ CEO ใหผ้ลิตได้อยา่งต่อเนื่อง และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรง

155  ประชุมและศึกษาการผลิตเกษตรอนิทรียใ์นต่างประเทศ โครงการ

156  โครงการวจิยันวตักรรมเทคโนโลยชีีวภาพ / เกษตรอนิทรีย์ ชุดโครงการ
กิจกรรมหลัก  สร้างนิคมการเกษตร  (07008XXXXM0974)

* 125  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

157  ผลิต-จดัหาเมล็ดพนัธุพ์ชืปุย๋สด ตัน

158  ส่งเสริมการปลูกพชืปุย๋สดปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่

159  จดัท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ไร่

160  บริการวเิคราะหดิ์นและใหค้ าแนะน าการจดัการดิน -น้ า-พชื ตัวอยา่ง

161  ปรับปรุงพืน้ที่ดินกรด (โดโลไมท์) ไร่

162  ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ที่ดินกรด ไร่
กิจกรรมหลัก  การรองรับการเปลี่ยนแปลงภมูอิากาศและลดโลกร้อน  (07008XXXXM0975)

* 125  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

163  การปอ้งกนัผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ไร่
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กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงฐานขอ้มลูทรัพยากรดนิ  (07008XXXXM0976)

164  โครงการปรับปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดิน ไร่

165  จดัท าฐานขอ้มูลและวางแผนพฒันาพืน้ที่เส่ียงภยั ลุ่มน้ าสาขา

166  โครงการจดัท าฐานขอ้มูลพือ่รองรับการประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน ตามพรบ .พฒันาที่ดิน 2551 ไร่

167  โครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกจิและแผนปฏบิติัการไทย - ลาว - กมัพชูา - เมียนม่า (ACMECS) โครงการ

168  โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ าสาขา มาตราส่วน 1 : 25,000 ลุ่มน้ าสาขา

169  โครงการความร่วมมือกบั IRD โครงการ

170  ส่งเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย (UNCCD / ICL / WASWC) โครงการ

171  โครงการสัมมนาเนื่องในวนัแหง่การต่อต้านการแปรสภาพเปน็ทะเลทรายโลก โครงการ

172  การวางแผนการใช้ที่ดินเพือ่บริหารจดัการพืน้ที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหวา่งประเทศ (Ramser Site) ไร่

173  การปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ าสาขา ลุ่มน้ าสาขา

174  ศึกษามาตรการปอ้งกนัดินถล่มและการชะล้างพงัทลายของดิน โครงการ

175  การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และขอ้มูลส ารวจระยะไกล ภาค

176  การจดังานวนัดินโลก (World Soil Day) โครงการ

177  การด าเนินงาน Asian Soil Partnership โครงการ

178  งานจดัท าฐานขอ้มูลและบริการแผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ไร่
กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงระบบขอ้มลูสารสนเทศ  (07008XXXXM0977)

179  โครงการพฒันาระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ ระบบ
กิจกรรมหลัก  การจัดทา้ฐานขอ้มลูเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ  (07008XXXXM0959)

180  การส ารวจและวเิคราะหท์างเศรษฐกจิเพือ่สนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกจิ (Zoning) ชนิดพชื

181  การส ารวจและจดัท าเขตการใช้ที่ดินส าหรับพชืเศรษฐกจิ ชนิดพชื

182  การส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลพชืเศรษฐกจิ ชนิดพชื

183  การส ารวจและจดัท าแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (มาตราส่วน 1 : 25,000) จงัหวดั

184  การพฒันาระบบเพิม่ประสิทธภิาพการเขา้ถงึขอ้มูลเชิงพืน้ที่ (Zoning) โครงการ

185  ปรับปรุงขอ้มูลเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ (Zoning) ชนิดพชื

186  การจดัท าแผนที่เกษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ชนิดพชื

187  โครงการพฒันาระบบเพิม่ประสิทธภิาพการเขา้ถงึขอ้มูลเชิงพืน้ที่ส าหรับพชืเศรษฐกจิ ระยะที่ 2 โครงการ

188  โครงการจดัท าแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูกพชืสมุนไพร โครงการ
กิจกรรมหลัก  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map  (07008XXXXM0960)

189  โครงการปรับเปล่ียนพืน้ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้วเพือ่ท าเกษตรผสมผสาน ไร่
กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ (07008XXXXM0961)

190  โครงการฝึกอบรมด้านการพฒันาเกษตรอนิทรีย์ ราย

191  โครงการจดัต้ังศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรีย ์PGS แหง่

192  โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ ์องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอนิทรีย์ โครงการ

193  พฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ ไร่

194  โครงการจดัท าเขตเกษตรอนิทรีย ์ (Organic Zoning) โครงการ

195  กจิกรรมสร้างเครือขา่ยเกษตรอนิทรีย ์PGS และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรอนิทรีย์ โครงการ
กิจกรรมหลัก  พัฒนาคุณภาพดนิในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ (07008XXXXM0962)

196  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

197  ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพชื แปลง

198  ผลิต-จดัหาเมล็ดพรัธุพ์ชืปุย๋สด ตัน

199  ส่งเสริมการปลูกพชืปุย๋สดปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่

200  จดัหาปนูเพือ่การเกษตร (โดโลไมท์) ตัน

201  ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ที่ดินกรด ไร่

202  ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร
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กิจกรรมหลัก  ธนาคารปุย๋อินทรีย ์ (07008XXXXM0963)

203  การจดัต้ังธนาคารปุย๋อนิทรีย ์ (ต่อยอด ป ี60 ) แหง่
กิจกรรมหลัก  ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร  (07008XXXXM0964)

204  ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านการพฒันาที่ดิน ศูนย์

205  ปรับปรุงฐานขอ้มูลด้านความรู้ด้านการจดัการที่ดิน ศูนย์

206  ถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านการพฒันาที่ดินและเทคโนโลยกีารจดัการที่ดิน ศูนย์
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม ่ (07008XXXXM0965)

207  สนับสนุนปจัจยัการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่

208  ถา่ยทอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ราย

209  อ านวยการ (ติดตามการด าเนินงาน , การจดัท าผังแปลง ฯลฯ ) ราย
กิจกรรมหลัก  พัฒนาพ้ืนทีโ่ครงการหลวง  (07008XXXXM0978)

* 125  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

210  จดัท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ าเกษตรพืน้ที่สูง ไร่

211  โครงการพฒันาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวง (โครงการขยายผลโครงการหลวง ) ไร่

212  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ญัหาพืน้ที่ปลูกฝ่ินอยา่งยัง่ยนื ไร่
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการดา้เนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดา้ริ  (07008XXXXM0979)

213  โครงการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ไร่

214  โครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ไร่

215  โครงการพฒันาตามพระราชด าริของส านักงานราชเลขาธกิาร ไร่

216  โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ไร่

217  โครงการ "รักษน์้ าเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน " ไร่

218  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการ

219  โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ไร่

220  ค่าส ารวจออกแบบและควบคุมการกอ่สร้างงานพระราชด าริ ไร่

221  สนับสนุนการด าเนินงานพระราชพธิถีวายดอกไม้จนัทน์ภาคประชาชน -
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ (07008XXXXM0952)

222  ค่ากอ่สร้าง ไร่

223  ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้า ไร่
กิจกรรมหลัก  วิจัยและพัฒนาทีด่นิอยา่งยัง่ยนื  (07008XXXXM0954)

224  โครงการวจิยั (ผ่าน วช.) เร่ือง

225  โครงการวจิยั เร่ือง
กิจกรรมหลัก  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพทางดา้นดนิ  (07008XXXXM0955)

225  โครงการวจิยั เร่ือง

226  โครงการวจิยั (ผ่าน วช.) เร่ือง
กิจกรรมหลัก  วิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางดา้นการพัฒนาทีด่นิ  (07008XXXXM0956)

225  โครงการวจิยั เร่ือง

227  โครงการวจิยั (ผ่าน วช.) เร่ือง
กิจกรรมหลัก  วิจัยประยกุตแ์ละตอ่ยอดงานวิขาการดา้นการพัฒนาทีด่นิเพ่ือแก้ปญัหาใหกั้บเกษตรกร  (07008XXXXM0957)

225  โครงการวจิยั เร่ือง

228  โครงการวจิยั (ผ่าน วช.) เร่ือง

229  ผู้เชี่ยวชาญกรมพฒันาที่ดิน เร่ือง

230  สนับสนุนการประชุมวชิาการและจดัพมิพร์ายงาน โครงการ

231  วสัดุจดัพมิพร์ายงาน ผลงาน และทะเบยีนวจิยั โครงการ
กิจกรรมหลัก  จัดหารถยนตต์รวจการณ ์ (07008XXXXM0958)

232  ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คัน
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รหสั
กิจกรรมยอ่ย

ชือ่กิจกรรม หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก  พัฒนาคุณภาพดนิในพ้ืนทีจ่ัดการปญัหาทีด่นิทา้กิน  (07008XXXXM0980)

233  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

234  ผลิต-จดัหาเมล็ดพนัธุพ์ชืปุย๋สด ตัน

235  ส่งเสริมการปลูดพชืปุย๋สดปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่

236  จดัหาปนูเพือ่การเกษตร (ไดโลไมท์) ตัน

237  ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ลิตร

238  การปรับปรุงพืน้ที่ดินกรด ไร่

239  ปรับปรุงพืน้ที่ดินเปร้ียว (ปนูมาร์ล) ตัน

240  ส่งเสริมการเพิม่ผลผลิตในพืน้ที่ดินเปร้ียว ไร่
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุย๋อินทรียเ์พ่ือปอ้งกันหมอกและควันไฟในพ้ืนทีเ่กษตรภาคเหนือ  (07008XXXXM0981)

241  ผลิตปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ตัน

242  ไถกลบตอซัง ไร่
กิจกรรมหลัก  การก่อสร้างแหล่งน้้าชมุชน  (07008XXXXM0982)

243  ค่ากอ่สร้าง แหง่

244  ค่าส ารวจ แหง่

245  ค่าควบคุม แหง่

246  การจดัต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าและการฝึกอบรม กลุ่ม
กิจกรรมหลัก  การก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน  (07008XXXXM0983)

247  ค่ากอ่สร้าง บอ่

248  ค่าส ารวจและติดตามการกอ่สร้าง บอ่
กิจกรรมหลัก  พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอนุรักษ์ดนิและน้้า  (07008XXXXM0984)

249  ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้า แหง่

250  ค่าควบคุม แหง่

251  ค่ากอ่สร้าง แหง่


